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Abstract
In the pulp mill in Karlsborg there is a paper machine containing a large number of rotating rollers
equipped with bearings. These bearings are only replaced every fifth week during maintenance downtime
because the production is continuous and therefore condition monitoring in the form of vibration sensors
is used on the bearing housing. When a predetermined threshold for the vibration amplitude is exceeded,
the bearings are marked for replacement in the coming maintenance downtime. This method can only
determine a bearings state at the exact moment it is measured but cannot predict how long the bearing
will last. For that, a failure model for the bearings is needed which is dependent on how the machine is
operated and based on data from old exchanged bearings and the history of the operating parameters.
Therefore, the work had as the first sub-goal to develop a method for manually creating a database that
could then form the basis of an automatically created database that a failure model can be made from
and facilitate the exchange of the bearings. The second objective was to make a simpler form of vibration
analysis to give a taste of what the database can be used for.
A database was created manually containing 31 files for each bearing that has been in the machine with
information containing its vibration measurements, the dates they were performed, time-matched RPM
and operating parameter measurements and additional bearing information for the vibration analysis.
The actions for the problems that arose, and which facilitates an automatically created database are as
follows
• The measurement of the vibration, RPM and operating parameters must be synchronized so that
the measurements take place at the same time and are then collected in a uniform database
with the same file format.
• The sampling frequency that determines the resolution of the vibration measurements is
selected at a constant high value, for example 10 kHz.
• The RPM measurement is done on the bearing and not the motor that drives the roller through a
transmission.
The vibration analysis on the bearings files was done with RMS, kurtosis and 6 fault frequencies linked to
faults on the bearings 4 components as well as unbalance and misalignment. This was done by plotting
their trends over time and visually determining the state of the bearing. As a result, RMS was a good tool
for vibration analysis and indicated faults in 15 layers. Kurtosis was not that good and indicated faults in 6
bearings. The fault frequencies indicated faults in 9 bearings and suggested what type of error caused the
bearing to deteriorate, the most common one being unbalance. Together they indicated faults on 19 of
the 31 bearings.
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Sammanfattning
I pappersmassefabriken i Karlsborg finns en pappersmaskin innehållande ett stort antal roterande valsar
försedda med lager. Dessa lager bytas endast var femte vecka under driftstopp då produktionen är
kontinuerlig och därför används övervakning i form av vibrationsgivare på lagerhusen. När ett utvalt
gränsvärde för vibrationsamplituden överskrids markeras lagren för byte vid kommande driftstopp.
Denna metod kan endast se ett lagers tillstånd i ögonblicket det mäts men kan inte förutse hur länge
lagret kommer hålla. För det behövs en haverimodell för lagrena tas fram som är beroende av hur
maskinen körs och baseras på data från gamla utbytta lager och historiken av körningen av maskinen
även kallat driftparametrar.
Därför var arbetets första delmål att ta fram en metod för att manuellt skapa en databas som sedan kan
ligga till grund för en automatiskt skapad databas som det sedan kan göras en haverimodell från och
underlätta utbytet av lagrena. Det andra delmålet var att göra en enklare form av vibrationsanalys för att
ge en försmak av vad man kan använda databasen till.
En databas skapades manuellt som innehöll 31 filer för varje lager som suttit i maskinen med information
om dess vibrationsmätningar och datumen de utfördes, tidsmatchade varvtals och
driftparametermätningar och ytterligare lagerinformation för vibrationsanalysen. Åtgärderna för
problemen som uppkom och som underlättar en automatiskt skapad databas är följande
•

Mätning av vibrationer, varvtal och driftparametrar måste synkroniseras så att mätningarna sker
vid samma tidpunkt och samlas i en enhetlig databas med samma filformat.

•

Samplingsfrekvensen som avgör upplösningen på vibrationsmätningarna väljs till ett konstant
högt värde på förslagsvis 10 kHz.

•

Varvtalsmätningen sker på lagret och inte motorn som driver valsen genom en utväxling.

Vibrationsanalysen på lagerfilerna gjordes med RMS, kurtosis och 6 felfrekvenser kopplade till fel på
lagrets 4 komponenter samt fenomenen unbalance och misalignment. Detta genom att plotta dessas
trender över tid och visuellt avgöra lagrets tillstånd. Detta gav som resultat att RMS var ett bra verktyg
för vibrationsanalys och gav utslag för 15 lager. Kurtosis var inte lika bra och gav utslag för 6 lager.
Felfrekvenserna gav utslag för 9 lager och antydde vad för typ av fel som lett till att lagret fått bytas varav
det vanligaste var unbalance. Tillsammans indikerade de fel hos 19 av de 31 lagrena.
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Beteckningar
A(t) – amplitud [m]
A0 – maxamplitud [m]
α – dämpningsfaktorn [Ns/m]
f – frekvens [1/s]
t – tid [s]
ϕ – fasförskjutning
T – periodtid [s]
B – lagerbredd [m]
D – kuldiameter [m]
Di – innerdiameter [m]
D0 – ytterdiameter [m]
di – innerdiameter [m]
dm – pitchdiameter [m]
d0 – ytterdiameter mellan kulspår [m]
Pd – diametralt spel [m]
ro – vinkelräta avstånd mellan kontaktpunktslinje och yttre kulspårets tangent [m]
ri – vinkelräta avstånd mellan kontaktpunktslinje och inre kulspårets tangent [m]
A – avstånd mellan ro och ri [m]
n – varvtal [varv/min]
no – ytterringens varvtal [varv/min]
nr – kulans varvtal [varv/min]
v – hastighet [m/s]
vo – kulans hastighet i ytterspåret [m/s]
vm – kulans hastighet i innerspåret [m/s]
vi – kulans hastighet [m/s]
ω – vinkelhastighet [rad/s]
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r – rotationsradie [m]
fftf – felfrekvens kulhållare [1/s]
fbpof – felfrekvens ytterring [1/s]
fbpif – felfrekvens innerring [1/s]
fi – innerringens frekvens [1/s]
fr – relativ frekvens mellan kulhållare och innerring [1/s]
fbpf – felfrekvens kula [1/s]
Z – antal kulor i lagret
FFT- Fourier Frekvens Transformering
X – vibrationsdata för mätning
N – antal mätningar
x(t) – acceleration vid tiden t [m/s2]
μx – medelvärdet av accelerationen [m/s2]
σ – standardavvikelse
i – mätning nummer i
rxy – korrelationsfaktor mellan driftparmeter x och y

2

1 Inledning
1.1 Bakgrund
På uppdrag av drift och underhållsavdelningen LTU i samarbete med SKF och Billerudkorsnäs utfördes en
insamling av vibrationsdata från lager på pappersmassefabriken i Karlsborg. Detta då det i
pappersmassefabriken finns en pappersmaskin innehållande ett stort antal roterande valsar försedda
med lager. Dessa lager bytas endast var femte vecka under driftstopp då produktionen är kontinuerlig
och därför används tillståndsövervakning i form av vibrationsgivare på lagerhusen. När ett förutbestämt
gränsvärde för vibrationsamplituden överskrids markeras lagren för byte vid kommande driftstopp då
vibrationsökningen troligen uppkommit på grund av lagerslitage.
Metoden kan endast se ett lagers tillstånd i ögonblicket det mäts men kan inte förutse hur länge lagret
kommer hålla. För det behövs att en haverimodell för lagrena tas fram som är beroende av driften av
maskinen och baseras på data från gamla utbytta lager och den historiska driften av maskinen. Detta då
varvtalet för dess valsar och andra driftparametrar nämligen påverkar dess vibrationsnivå.
För att skapa haverimodellen krävs en samlad databas med vibrationshistorik och varvtalsdata för de
utbytta lagrena samt driftparametrarnas mätvärden under lagrenas respektive livstid. För att göra detta
behöves lagerbytenas datum och position på maskinen för att bestämma tidsperioden som utbytta lager
varit i bruk. Denna samlade databas finns inte i nuläget och data är utspridd mellan olika program och har
ibland inte samma tidpunkt för mätningarna. Detta gör att driftparametrarnas påverkan på
lagervibrationerna är svårare att bestämma.

1.2 Syfte
Syftet med detta arbete var att hitta en metod för att kunna identifiera de utbytta lagrens bruksperioder
och samla alla mätningar under dessa perioder till en synkroniserad databas som sedan kan ligga till
grund för en automatiskt genererad databas. Denna kan sedan användas för att underlätta utbytet och
övervakningen av lager genom framtagandet av en haverimodell baserad på databasen.

1.3 Mål
Projektets mål kan delas in i två delar
1. Det första målet är att komma fram till en metod att identifiera tidigare inträffade
lagerbyten och därefter samla in de uppmätta vibrationsmätningarna från de att lagret var
nyinstallerat tills det att det togs ur bruk. Detta ska sedan sammanställas med tidssynkroniserade
mätningar av lagrets varvtal, driftparametrar och annan lagerinformation som krävs för en
vibrationsanalys i en gemensam databas.
2. Det andra målet är att analysera databasen med RMS, kurtosis och normaliserade felfrekvenser
samt se hur dessa indikatorer kan användas för att se vilket fel som startade lagrets nedbrytning.

1.4 Avgränsningar
Projektet kommer huvudsakligen att fokusera på metoden att ta fram databasen och att analysera
vibrationsdata.
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2 Teori
Denna del av arbetet kommer först gå igenom allmänt om pappersmaskinen för att sedan gå över i
vibrationsanalys av lager som kommer användas för vibrationsanalysen i metoden.

2.1 Pappersmaskin
I [1], [2] beskrivs hur en pappersmassamaskin som ses i figur 1 [2] processar våt pappersmassa till papper.

Figur 1 Schematisk bild av pappersmassamaskinen sedd från sidan. Bilden är förkortad i mittsektionen vilket visas av
de två streckade linjerna då den verkliga maskinen är mycket längre och inte ryms på bilden.

Den våta pappersmassa innehållandes 99 % vatten även kallad mäld pressas genom en inloppslåda ut på
en finmaskig plastduk kallad undre vira. Viran som drivs fram av rullande valsar i upp till 900 m/minut för
först in pappersmassan i formsektionen där en toppformer med en vira, kallad övre vira, pressar ut
pappersmassan över den undre viran så att massan blir jämt fördelad och får jämn tjocklek. I denna
sektion finns även vakuumsugpumpar som suger ut vatten ur pappersmassan så att dess vatteninnehåll
minskar till 80 %. Den minskade vattenhalten gör att massan kan behålla formen och lämnar viran som
ett grovt format pappersark vilket ses i figur 2 [1].

Figur 2 Schematisk bild av formsektionen sedd från sidan. Detta är inte den egentliga konstruktionen i fabriken men
ger en enklare och förklarande bild.
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Det fortfarande mycket våta pappersarket lämnar nu viran och förs in i pressektionen där den pressas
mellan två valsar och minskar sitt vatteninnehåll ytterligare till 50–65 %. Arket förs sedan vidare in i
torksektionen där den rullas i en s-formad bana över 70–130 °C varma valsar där vattenhalten minskas till
5–10 %. Slutligen pressas arket i kalenderingssektionen för att pappersytan ska får en slät yta och rullas
sedan upp på rullar i upprullningen i slutet av maskinen.
Den del av maskinen som undersöks under arbetet och som har givare på sina lager är formsektionen
vilket ses i detalj i figur 3 med de lagerpositioner som det skett ett lagerbyte på utsatta.

Figur 3 Bild av formsektionen taget ur programmet SKF Observer med de lagerpositioner som ska undersökas
markerade med blått.

2.2 Driftparametrar
Pappersmaskinens drift påverkar vibrationsnivån och hur snabbt dess lagers livslängd förbrukas. För att
hitta samband mellan vibrationsnivåer och driften av maskinen måste data för driftparametrarna samlas
in i en databas så att de sedan kan jämföras med vibrationsdata. För att kunna göra detta gav Karlsborg
tillgång till data på följande driftparametrar
•

Sugkraft från 11 st vakuumpumpar (kPa)

Vakuumpumpar är placerade på andra sidan viran sett till mälden och har till uppgift att suga ut
vatten. Ju högre sugkraft dessa har desto mer bromsas viran upp och ökar belastningen på lagren.
•

Ytvikten av mäld på viran (g/m2)

Med ökande mäldmängd ökas vikten på viran vilket ökar belastningen på lagren.
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•

Viraspänning (kN/m)

För att viran inte ska vara slapp och formlös används valsar med hydrauliskt justerbara
infästningsarmar som kan sträcka ut viran. Ju mer denna sträcks ut desto mer ökar spänningen i
viran.
•

Viraspänning utsignal (%)

Signal som avgör hur hårt viraspänningsvalsen spänner viran med de justerbara infästningsarmarna.
•

Hastighet viradragvals (m/min)

Hastigheten för viradragvalsen som har till uppgift att dra viran framåt genom formsektionen är
högst troligt en betydande faktor i maskinens vibrationsnivå.
•

Temperatur på mälden (°C)

Mäldens temperatur har kanske påverkan på vibrationsnivån vilket gör att den sparas i databasen.
Dessa driftparametrar är de som de gavs tillgång till under arbetet och kanske har stor påverkan på
vibrationsnivån eller ingen alls. I ett vidarearbete för att skapa en databas kan dessa i efterhand
kompletteras eller ersättas med andra driftparametrar, förutsatt att deras påverkan på maskinens
vibrationsnivå bestämts. Var sugpumparna är placerade på formsektionen i förhållande till
lagerpositionerna som det skett ett lagerbyte på ses i figur 4.

Figur 4 Placeringen av de 11 vakuumpumparna kallade guskzon 1 och 2, TS1-3, Övre SL1-4, Transfer SL
och Suglåda 7 relativt de lagerpositioner som de skett ett lagerbyte på.
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2.3 Tillståndsbaserat underhåll
För att kunna förutsäga ungefär hur gammalt ett lager kan bli använder SKF en välbeprövad formel för att
ta fram lagrets L10 livslängd [3]. Med en känd kraft på lagrena säger denna formel att 10 % av lagrena
kommer haverera inom ett visst antal miljoner varv eller ett visst antal timmar och kan då användas för
att uppskatta lagerlivslängden. Men detta gäller bara under optimala förhållanden och endast 10 % av
alla lager når sin L10 då andra svårförutsägbara händelser påverkat livslängden som för stor last, dålig
smörjning, felmontering av lagret eller redan existerande fel från tillverkningen av lagrena [4], [5].
Fabrikens produktion är dessutom kontinuerlig och pågår dygnets alla timmar förutom under driftsstopp
som sker ungefär var femte vecka då underhåll utförs och byte av lager sker. Därför behövs
tillståndsbaserat underhåll i form av övervakning av lagrenas tillstånd så att det i förtid kan bestämma
vilka lager som ska bytas vid driftsstoppen. Detta sker genom att undersöka vibrationsnivåerna på
lagrena med en accelerometer som placeras på lagerhusen. När amplituden på vibrationerna ökat till en
viss säkerhetsgräns bytas de ut innan haveri kan uppstå. Mätningarna sker ungefär en gång per dag i
fabriken där accelerometrarna oftast utför en mätning under 3,2 sekunder och sparar sedan denna i
övervakningssystemets mätdatabas.
Förutom vibrationsmätningar sparas även varvtalsdata för motorn som driver valsen med en takometer.
Dessa två mätningar ligger sedan till grund för vibrationsanalysen.

2.4 Sfäriska rullager
Pappersmaskinen innehåller olika typer av lager men de som blivit utbytta och undersökta under detta
arbete är sfäriska rullager vilket ses i figur 5 [6].

Figur 5 Bild av ett sfäriskt rullager.
Enligt [6] är denna typ av lager vanlig hos stora maskiner och är bra på att ta upp axiella laster och till viss
del radiella laster samt klara av stora snedställning.
Att ha i åtanke i följande teori är att den mest handlar om analys av kullager. Men detta är endast det
enklaste och vanligaste fallet av lager och analysen av detta är applicerbar på andra lager som i arbetets
fall är det sfäriska rullagret.
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2.5 Slitage lager
Slitage på lagret som kan ge upphov till vibrationer kan uppkomma på flera olika sätt enligt [4]. De
vanligaste är mekanisk nötning, temperaturinstabilitet, utmattning och brott.
-

-

-

Nötningen sker då lagret belastas under rotation och kulan pressas mellan spåren med högt tryck
och på grund av friktion slits material loss från komponenternas ytor.
Temperaturinstabilitet är när lagret stiger okontrollerat i temperatur till följd av förlorad kylning,
för hög belastning, för snabb rotation eller förlorad smörjförmåga. Denna temperaturökning gör
att materialets sträckgräns sjunker och deformeras då plastiskt.
Utmattning sker efter att lagrets komponentytor utstått upprepad belastning under lång tid som
ger upphov till sprickor och avlägsnar materialet i forma av flisor vilket gör ytorna ojämna. Då
kulorna rullar över dessa ojämnheter sker ständigt nya stötar som kan ge upphov till sprickor.
Denna form av slitage är orsaken till 90 % av kullagerhaverier.
Brott sker efter att utmattningens sprickbildning eller en spricka från en kraftig stöt gjort att en
stor del av ytan till sist lossnat i form av ett brott.

Alla dessa former av slitage förstör kulans jämna rörelse genom spåren och ger upphov till vibrationer
som förvärras ju större slitaget är. Så varje hastighets, temperaturs och belastningsökning som lagret
utsätts för samt plötsliga stötar förbrukar lagrets livslängd i en snabbare takt än vad L10 förutser. Detta
leder till att lagers vibrationsnivå ökar med lagrets brukstid.
I begynnelseperioden av ett lagers livstid är fenomenet det motsatta då vibrationsnivåerna är höga men
minskar med tiden. Detta då lagrets komponenter är tagna direkt från produktion och inte slitit till sig.
Efter en inslitningsperiod har kulorna och spåren sedan slipats till och fått en väldig fin yta vilket är
anledningen till att vibrationsnivån går ner.

2.6 Vibration
Vibrationerna som uppstår vid fel på lager en svängning kring ett jämviktsläge och kan beskrivas enligt [4]
som
𝐴(𝑡) = 𝐴0 𝑒 −𝛼𝑡 sin(2𝜋𝑓𝑡 + 𝜑)

(1)

där A(t) är en positionsförskjutning i x-led från grundpositionen, A0 dess maximala amplitud, α är
dämpningsfaktorn, f dess frekvens och t är tiden från att mätningen började och ϕ är fasförskjutningen
vilket illustreras i figur 6.
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T1=1
s

Figur 6 Vibrationen A(t) från ekvation 1 med A0=1 mm, α=1 s-1, f=1/T och ϕ=0.
Vibrationens frekvens är lagrets egenfrekvens med vilket kullagrets struktur svänger. I exemplet i figuren
är perioden T1=1 s och frekvensen då 1/T1=1 Hz men i vekligheten är den betydligt högre ofta kring 2–120
kHz.
Då vibrationerna i arbetet mäts i acceleration är detta andraderivatan av A(t) vilken kommer ha en annan
amplitud men med bibehållen frekvens vilket gör att detta går precis lika bra att använda vid analysen.

2.7 Felfrekvenser i kullager
Om det sker en defekt i kullagret kommer detta ge upphov till en vibration av lagret varje gång en kula
rullar över denna vilket ses i figur 7 [4].

Figur 7 Sker en defekt i kullagret kommer denna ge ifrån sig en vibration vid rotation som uppfattas av en sensor,
en accelerometer i arbetets fall.

Varje gång defekten ger upphov till en vibration kommer lagret svänga med sin egenfrekvens. Under
rotation med konstant hastighet kommer denna vibration upprepas med periodtiden T2 vilket ses i figur
8.
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T1=1 s
T2=5 s

Figur 8 En defekt ger upphov till en upprepad vibration i kullagret vid konstant rotationshastighet med
periodtiden T2.

Här är perioden T2=5 s och kommer då ha en frekvens på 1/T2=0,2 Hz. Denna frekvens är den så kallade
felfrekvensen. Felfrekvens är mycket lägre än lagrets egenfrekvens och beror dels av lagrets varvtal men
kommer i arbetets fall ligga kring 10–300 Hz jämfört med lagrets egenfrekvens på 2–120 kHz.
Felfrekvenserna för kullagret är förutom varvtalet även kopplat till dess uppbyggnad vilket beskrivs i [4],
där ett kullager består av innerring, kulor, ytterring och kulhållare vilket ses i figur 9 [4]. Utöver dessa
finns det även smörjmedel i form av olja eller fett och packningar som gör att oljan innesluts i kullagret
och hindrar smuts från att komma in. Kring lagret finns även ett lagerhus som håller kullagret och dess
tätning på plats.
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Figur 9 Kullagrets uppbyggnad och hur dess dimensioner är definierade.
Dimensionerna på kullagret ses också i figur 9 [4] som B=lagerbredd, D=kuldiameter, Di=innerdiameter,
Do=ytterdiameter, di=innerdiameter mellan kulspår, dm=pitchdiameter, d0=ytterdiameter mellan kulspår
och Pd=diametralt spel.
I ringarna som omger kulorna finns även ett spår för att ge dem en bana att rulla i. Det diametrala spelet
mellan kulan och spåret är till för att ge kullagret utrymme att röra sig och för att ge plats åt smörjfilmen
och kan räknas ut med
𝑃𝑑 = 𝑑𝑜 − 𝑑𝑖 − 2𝐷

(2)

Pitchdiametern kan räknas ut med
𝑑𝑚 ≈

𝐷𝑖 +𝐷𝑜
2

(3)

Vid belastning kommer det diametrala spelet att tryckas ihop och kulan kommer tryckas mot det yttre
och inre kulspåret. När lagret förskjuts något på grund av glappet kommer kontakten mellan kulan och
spåret att vinklas vilket ses i figur 10 [4].
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Figur 10 Kulans kontaktvinkel efter att lagret belastats och glappet försvunnit.
Om en linje dras från kulas mitt till dess kontaktpunkter med spåren kan det mätas ut det vinkelräta
avståndet från linjen till spårets tangent vilket för ytterspåret blir ro och innerspåret ri. Mellan dessa
bildas avståndet A som kan användas för att räkna ut kontaktvinkeln
𝑃

cos 𝛼 = 1 − 2𝐴𝑑

(4)

Kontaktvinkeln och kullagrets geometri kan sedan kopplas till dess felfrekvens vid olika typer av defekter.
Men felfrekvens kommer även vara hastighetsberoende vilket gör att kullagrets varvtal n i varv per minut
är av betydelse.
Kullagrets rotationshastighet är även innerringens rotationshastighet, ni då det är denna som sitter fast i
valsens axel och kan räknas om till ett antal andra rotationshastigheter och hastigheter vilket ses i figur
11 [4].

Figur 11 De olika hastigheterna och rotationshastigheterna i kullagret samt ett tvärsnitt av lagret med
kontaktvinklen och pitchdiametern utsatt.

I figur 11 är no=ytterringens rotationshastighet, nr=kulans rotationshastighet, vo=kulans hastighet i
ytterspåret, vm=kulans hastighet i innerspåret och vi=kulans hastighet. Om en rotationshastighet är känd i
enheten varv per minut kan denna räknas om till en vinkelhastighet i radianer per sekund med
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𝜔=

2𝜋𝑛

(5)

60

Hastigheten kan då räknas ut om rotationsradien, r är känd
𝑣 = 𝜔𝑟 =

2𝜋𝑛
60

𝑟

(6)

Kulans inre spårhastighet kan då bestämmas med
1

𝜋𝑛𝑖 𝑑𝑚

2

60

𝑣𝑖 = 𝜔𝑖 𝑟 = 𝜔𝑖 (𝑑𝑚 − 𝐷 cos 𝛼) =

𝐷

(1 − 𝑑 cos 𝛼)
𝑚

(7)

och kulans yttre spårhastighet till
1

𝑣𝑜 = 𝜔𝑜 𝑟 = 2 𝜔𝑜 (𝑑𝑚 + 𝐷 cos 𝛼) =

𝜋𝑛𝑜 𝑑𝑚
60

𝐷

(1 + 𝑑 cos 𝛼)
𝑚

(8)

Med inre och yttre spårhastighet kan kulans hastighet bestämmas till medelvärdet av dessa
𝑣𝑚 =

𝑣𝑖 +𝑣𝑜
2

=

𝜋𝑑𝑚
120

𝐷

𝐷

[𝑛𝑖 (1 − 𝑑 cos 𝛼) + 𝑛𝑜 (1 + 𝑑 cos 𝛼)]
𝑚

𝑚

(9)

Genom att hastigheterna nu är kända kan frekvenserna för 4 olika typer av felfrekvenser bestämmas med
sambandet
𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 =

1
𝑡𝑖𝑑

=

ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎

=

𝑣
𝜋𝑑

(10)

Felen som uppkommer i kullagret är knutna till dess 4 olika delar och för varje del finns då en
frekvensfunktion som beror av lagrets dimension och dess varvtal. Frekvensen är för kulhållaren, fftf,
ytterringen, fbpof, innerringen, fbpif och för kulan fbpf. Frekvensernas index kommer från deras engelska
namn som är mer använt inom litteraturen varför det behålls där ftf=fundamental train frequency,
bpof=ball-pass outer frequency, bpif=ball-pass inner frequency och bpf=ball pass frequency.
-

fftf

Kulhållarens vibration sker när den har en defekt och passerar den del av kullagret som är hoptryckt på
grund av last vilket sker en gång par varv. Då ytterringen är stationär då den sitter fast i en hållare till
kullagret blir no = 0 i ekvation 9 och frekvensen blir enligt ekvation 10 då
𝑣𝑚

𝑛

𝜋𝑑𝑚

-

𝐷

= 𝑓𝑓𝑡𝑓 = 120𝑖 (1 − 𝑑 cos 𝛼)
𝑚

(11)

fbpof

Sker en defekt i den stationära ytterringen som i figur 4 kommer ekvationen bli densamma som för
kulhållaren men multiplicerat med antalet kulor, Z, då vibration sker varje gång en kula passerar felet.
Frekvensen blir då
𝑍𝑛

𝐷

𝑓𝑏𝑝𝑜𝑓 = 120𝑖 (1 − 𝑑 cos 𝛼)
𝑚

-

(12)

fbpif

13

En defekt i innerringen blir ett annat uttryck då felets vibration uppstår då en defekt på innerringen som
roterar passerar kulhållaren som också roterar. Frekvensen som innerringen har blir
𝑛𝑖

𝑓𝑖 =

(13)

60

då den har samma varvtal som axeln.
Den relativa frekvensen mellan innerringen och hållaren blir då
2𝑛

𝑛

𝐷

𝑛

𝐷

𝑖
𝑓𝑟 = 𝑓𝑖 − 𝑓𝑓𝑡𝑓 = 120𝑖 − 120
(1 − 𝑑 cos 𝛼) = 120𝑖 (1 + 𝑑 cos 𝛼 )
𝑚

𝑚

(14)

Precis som med ytterringen måste den frekvens även multipliceras med antalet kulor vilket blir
𝑍𝑛

𝐷

𝑓𝑏𝑝𝑖𝑓 = 120𝑖 (1 + 𝑑 cos 𝛼)

(15)

𝑚

-

fbpf

Om en defekt sker på en kula som roterar längs banan kommer en vibration ske varje gång den kommer i
kontakt med innerspåret så även här används fr. Då kulan under ett varv även kommer i kontakt med
ytterspåret blir det 2 vibrationer per varv. Kulans rotation kring sin egen axel gör att en defekt under ett
varv kring di kommer i kontakt med innerspåret di/D gånger. Alltså blir frekvensen produkten av dessa
𝑑

𝑛

𝐷

𝑖
𝑓𝑏𝑝𝑓 = 𝑓𝑟 ∗ 2 ∗ 𝐷𝑖 = 120
(1 + 𝑑 cos 𝛼 ) ∗ 2 ∗
𝑚

𝑛𝑖 𝑑𝑚
60𝐷

𝐷

(1 + 𝑑 cos 𝛼 ) ∗ (1 −

𝐷 cos 𝛼
𝑑𝑚

𝑚

)=

𝑛𝑖 𝑑𝑚
60𝐷

𝑑𝑚 −𝐷 cos 𝛼
𝐷
𝐷

=

2

(1 − (𝑑 ) cos2 𝛼 )
𝑚

som då blir
𝑛 𝑑𝑚

𝑓𝑏𝑝𝑓 = 60𝑖

𝐷

𝐷

2

(1 − (𝑑 ) cos 2 𝛼)
𝑚

(16)

Så med lagrets geometri och rotationshastighet kan de 4 felfrekvenserna för lager bestämmas med
ekvation 11, 12, 15 och 16.
Enligt dessa ekvationer kommer frekvenserna variera med varvtalet. För att underlätta under analysen i
arbetet divideras vibrationsmätningarnas uppmätta frekvenser med varvtalet. Då kommer frekvensen bli
de konstanta värdena endast beroende av lagergeometrin
1

𝐷

𝑓𝑓𝑡𝑓 = 120 (1 − 𝑑 cos 𝛼)
𝑚

𝑍

𝐷

𝑓𝑏𝑝𝑜𝑓 = 120 (1 − 𝑑 cos 𝛼)
𝑚

𝑍

𝐷

𝑓𝑏𝑝𝑖𝑓 120 (1 + 𝑑 cos 𝛼)
𝑚

𝑓𝑏𝑝𝑓 =

𝑑𝑚
60𝐷

(1 − (

𝐷

𝑑𝑚

2

) cos 2 𝛼)

(17)
(18)
(19)
(20)

Dessa frekvenser kallas de normaliserade felfrekvenserna.
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Andra typer av felfrekvenser som är vanliga att undersöka är unbalance och misalignment. Även här
används de engelska namnen då de är mer använda inom litteraturen.
Unbalance uppstår enligt [7] då massan för ett roterande objekt inte riktigt befinner sig i
rotationscentrum som i figur 12.
Rotationscentrum
Masscentrum
Centripetalkraft

Figur 12 Då massan ej befinner sig i masscentrum kommer detta ge upphov till en centripetalkraft på
lagret som kommer få det att vibrera varje gång kraften passerar den belastade delen av lagret vid
rotation.
Frekvens för denna är varvtalet i varv per sekund då centripetalkraften som uppstår passerar den
belastade delen av ett lager en gång per varv. Efter att ha delat med varvtalet blir den normaliserade
frekvensen 1. Detta fenomen finns alltid då det är omöjligt att få ett objekts masscentrum perfekt i
rotationscentrum men det är då detta avstånd är stort, som vid en felproducerad vals, kommer kraften
öka och ge ett snabbare slitage på lagret.
Parallell misalignment uppstår, då en kraftöverförande koppling för rotationsaxlar inte är centrerade med
varandra enligt [7] och illustreras i figur 13 [8].

Figur 13 Kraftöverförande axelkoppling där axlarna är parallellförskjutna i förhållande till varandra
vilket ger upphov till parallell misalignment.
Enligt [7] kommer felfrekvensen bli 2 gånger varvtalet vilket efter normalisering blir den normaliserade
frekvensen 2. Fenomenet som ligger bakom detta är komplicerat och finns att läsa mer om i [8].
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2.8 Signalbrus
Förutom felfrekvenserna och lagrets egenfrekvens finns där en rad andra frekvenser som plockas upp av
accelerometern. Dessa uppkommer av alla andra komponenter i lagrets närhet som också har egna
egenfrekvenser som börjar vibrera på grund av lagerfelen. På detta läggs alla andra cykliska
maskinrörelser och slumpvisa stötar som är i lagrets närhet så den verkliga signalen blir inte så fin som i
figur 8 utan blir istället som figur 14 som är en bild av en verklig vibrationsmätning av accelerometern på
ett lager.

Figur 14 Bild av en mätsekvens av en accelerometer.

2.9 Vibrationsutveckling vid feluppkomst
Vibrationssignalen har från början inga felfrekvenser när lagret är helt nytt men efterhand som lagret
används och slits kommer vibrationssignalen att förändras. Denna förändring av signal delas i [4] upp i 4
olika stadier som lagret går in i efterhand som de slits vilka är innan feluppkomst, tidig feluppkomst,
feluppkomst och nära haveri. Dessa stadier visas i figur 15 [4] där vibrationssignalens frekvenser plottats
mot dess frekvensamplituder. Denna typ av plott kallas Fourier Frekvens Transformering (FFT) och
kommer att användas under vibrationsanalysen och mer om hur detta utförs beskrivs i [9].
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Lågfrekvens- Medelfrekvensområde
område

Högfrekvensområde

Figur 15 FFT av vibrationssignal i 4 olika stadier av ett lagers livstid där stadierna är (a) Innan
feluppkomst, (b) Tidig feluppkomst, (c) Feluppkomst och (d) Nära haveri.
I lågfrekvensområdet finns frekvenserna unbalance, misalignment, fftf och fbpf. I figur 15 finns endast
unbalance sedd som 1X och dess multiplar med. Multiplar av signaler kan ske på grund av fenomenet
harmoni vilket det beskrivs mer om i [4]. Förutom unbalance finns där de hela multiplarna av denna
frekvens på 2X och 3X.
I området med medelhöga frekvenser finns istället fbpof och fbpif som även dessa kan ha multiplar se fbpof
och dess multipel 2x fbpof i figur 15. I figuren synes även ett annat fenomen på dessa nämligen att de får
amplitudtoppar kring originalfrekvensen som inte är multiplar. Dessa är istället kallade sidband och
fördelar sig kring originalfrekvensen med en viss frekvensförskjutning vilket också kan läsas mer om i [4].
Dessa fenomen är viktiga att känna till så de inte misstolkas som egna frekvenser och kan också användas
för att säkerställa att feluppkomst verkligen skett och dess felfrekvens börjar synas. Misstänks det att det
finns en felfrekvens kan det undersökas om där finns signaltoppar som är multiplar av denna eller om där
på bägge sidor om den finns sidband med samma frekvensförskjutning.
Slutligen så finns i det högfrekvensområdet egenfrekvenser för lagrets komponenter och komponenter i
närheten av lagret som vibrerar med mycket högre frekvens än vad felfrekvenserna gör.
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Förändringen av vibrationssignalen i dessa tre områden och varför de uppkommer beskrivs av de 4
stadierna för kullagrets slitage.
-

Innan feluppkomst

I detta stadiet finns där kanske defekter i form av sprickor men dessa är så små eller ligger under
materialytorna att de inte ger upphov till vibrationer. Istället är det en svag unbalance och lagrets
egenfrekvens de enda signalerna.
-

Tidig feluppkomst

Defekterna har nu växt till sig och nått ytan men är fortfarande så små att de inte går att upptäcka då de
täcks av brus i medelhöga frekvensområdet. Men i högfrekvensområdet kan de börja synas genom att
fler komponenter börjar vibrera.
-

Feluppkomst

Sprickorna växer snabbt och ökar i antal. Slitaget av kullagret ökar exponentiellt vilket får felfrekvenserna
att växa till sig i det medelhöga felfrekvensområdet och i de högfrekvensområdet ökar antalet vibrerande
komponenter då vibrationsenergin ökar. I detta stadie ska lagret helst bytas innan maskinskador uppstår.
-

Nära haveri

Slitaget på kullagret har nu blivit så stort att axeln som driver kullagrets rotation börjar röra sig och ökar
då signalstyrkan för det lågfrekventa området. I medelfrekvensområdet kan felfrekvenserna förskjutas då
kulorna i lagret inte längre rullar utan glider, i vissa fall så mycket att felfrekvenserna upphör. Detta då
spåren slitits så mycket att de ökat sin diameter och har svårt att få kontakt med kulorna. Det
högfrekventa området fylls med egenfrekvenser från olika komponenter och då vibrationsenergin ökar
okontrollerat tills maskinen skadats så mycket att haveri inträffar.

2.10 Vibrationsanalys
I vibrationsanalysen är målet att hitta felfrekvenserna så tidigt som möjligt men detta är oftast inte
möjligt förrän i stadiet Feluppkomst på grund av allt brus. Därför behövs det fler verktyg för att analysera
vibrationssignalen som RMS och kurtosis men även sätt att filtrera fram och förstärka felfrekvenserna
vilket kallas enveloping.

2.10.1 RMS
Root mean square förkortat RMS beskriver vibrationskurvans amplitud och ger en indikation på dess
energiinnehåll där ökande RMS ger ökat energiinnehåll. Detta beskrivs i [4] enligt
1

2
𝑋𝑅𝑀𝑆 = √𝑁 ∑𝑁
𝑖=1 𝑋𝑖

(15)

där X är vibrationsdata för en mätning och N är antalet mätningar som gjorts. Ju högre amplituder desto
mer energi innehåller vibrationerna och vilket tyder på lagerskador och ökad risk för haveri.

2.10.2 Kurtosis
Kurtosis är ett statistiskt sätt att se hur amplituden avviker från normalnivå under en tidsperiod och
uttrycks enligt [4] som
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𝑇

𝑘𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 =

∫0 [𝑥(𝑡)−𝜇𝑥 ]4
𝑇𝜎 4

(16)

där x(t) är accelerationen vid tiden t, μx är medelvärdet av accelerationen, T är periodtiden för mätningen
och σ standardavvikelsen. Vid normala nivåer på vibrationerna då inget fel uppstått kommer kurtosis ha
ett värde nära 3 då vibrationerna är slumpmässiga. Men då accelerationen periodiskt ökar varje gång som
en defekt framkallar vibration som i figur 16 [4] kommer kurtosis att öka i värde. Detta då signalen
innehåller höga återkommande amplitudtoppar jämfört med medelvärdet vilket då inte är en
slumpmässig fördelning av vibrationerna. En fördel med denna är att den beskriver formen på
vibrationssignalen i absoluta tal och dess värde är då inte beroende av lagrets varvtal.

Figur 16 Vibrationsmätningar av ett nytt lager (a) och ett skadat lager (b). Det skadade lagret får en
ökad amplitud varje gång defekten sätter kullagret i gungning vilket gör att kurtosis blir mycket högre.

2.10.3 Enveloping
Enveloping är enligt [4] en metod där frekvensintervallet som är av intresse av förstärks genom att ta bort
lågfrekvent och högfrekventa signalerna som dränker de andra signalerna. Detta görs genom ett
bandpassfilter i kombination med en Hilberttranfsformering av signalen.
Ett bandpassfilter släpper igenom signaler för ett visst frekvensintervall som är av intresse. Sedan görs en
Hilberttranfsformering som har till uppgift att släta till de högfrekventa egenfrekvenserna och behålla
felfrekvenserna. Hur transformeringen av signalen fungerar tas upp i [10], [11] och illustreras i figur 17.
Denna figur är en förenklad bild för att tydliggöra processen och innehåller bara 4 vibrationssignaler där
en verklig analys i arbetet innehåller tusentals.
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Amplitud
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Figur 17 Ett exempel av på hur en Envelpoingsprocess går till av en obehandlad vibrationssignal
innehållandes signalerna a, x, y och b. a och b är lågfrekvent respektive högfrekvent brus, y är lagrets
egenfrekvens och x är felfrekvensen. Den ursprungliga signalen uppe i vänstra hörnet genomgår steg 1
och 2 till en enveloperad signal nere i högre hörnet där frekvensen som är kvar i FFT:n är felfrekvensen.
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Frekvensintrervallet väljs så att de frekvenser som är lägre än felfrekvenserna och frekvenserna som är
högre än lagrets egenfrekvens tas bort. I arbetet gick vibrationsanalysen ej så djupt i detta utan
frekvensintervallet sattes till 500–6000 Hz då detta intervallet var det närmaste man kunde komma 500–
10 000 Hz då detta intervall med bra resultat använts av SKF.

2.10.4 Korrelation
Då det är väldigt många driftparametrar som kan påverka vibrationsnivåerna i maskiner görs ett försök
att reducera antalet av dessa. Flera olika parametrar som har väldigt lika trender av sina mätvärden över
tid kan ersättas med trenden av en av parametrarna. För att göra detta undersöks samband mellan
parametrarna och med hjälp av Pearsons korrelationskoefficient. För en driftparameter x, och en annan
driftparameter y med vardera i mätpunkter kan deras korrelationskoefficient enligt [12], [13] räknas ut
med
𝑟𝑥𝑦 =

𝑛
𝑛
𝑛 ∑𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖 𝑦𝑖 −∑𝑖=1 𝑥𝑖 ∑𝑖=1 𝑦𝑖
2

2

2
2
𝑛
𝑛
√𝑛 ∑𝑛
√𝑛 ∑𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖 −(∑𝑖=1 𝑥𝑖 )
𝑖=1 𝑦𝑖 −(∑𝑖=1 𝑦𝑖 )

(17)

Denna anger med ett tal från 0 till -1 och 1 hur väl två mätdata ser ut att följa varandra. Om data följer
varandra väl så kommer absolutbeloppet av korrelationen vara över 0,75. Detta gör att i ett framtida
arbete behöver endast en driftparameter mätas av alla driftparametrar med hög korrelation. Detta
kommer förenkla en vibrationsanalys i ett vidarearbete där vibrationsnivåer ska kopplas mot
driftparametrarna.

21

3 Metod
Arbetets metod delades upp i tre delar. Första delen var en förstudie för att samla information och
organisera arbetet. Detta följdes upp av skapandet av en databas från denna information. Arbetet
avslutas sedan med en vibrationsanalys av databasen.

3.1 Förstudie
Arbetet inleddes med en teoretisk genomgång av handledarna av vad databasen som skapades skulle
innehålla och metoder för att analysera denna presenterades. Med detta erhölls även litteratur [1], [4],
[5] och [7] för att få bättre förståelse och kunna utföra analysen.

3.1.1 Karlsborg
Fabriken i Karlsborg besöktes för att se på pappersmaskinen, övervakningssystemet av formsektionens
lager och vilka driftparametrar som det gick att få tillgång till data på. Här frågades också om det fanns
dokumentation om lagerbytena som utförts på formsektionen.

3.1.2 SKF
Slutliga besöket blev till SKF där programvaran SKF @titude Observer som kunde läsa mätdatat från
fabriken förklarades och här erhölls även en installation av programmet på en laptop som kunde
användas under arbetet.

3.1.3 Databas planering
Detaljerna av vad databasen skulle innehålla bestämdes när informationen av vad Karlsborg och SKF
kunde tillhandahålla för data och vad vibrationsanalysen krävde för information. Detta gav upphov till en
struktur för databasen.

3.2 Skapande av databas
3.2.1 Process
För varje lagerposition togs de fram en fil för varje lager som suttit där enligt databas planeringen vilket
visas i figur 18.
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Startdatum
för mätningar
2014-09-07

•

Datum för lagerbyte
nr 1

•

Datum för lagerbyte
nr 2

•

Slutdatumdatum
lager 1
Startdatum lager 2

•

Slutdatumdatum
lager 2
Startdatum lager 3

•

•

Slutdatum för
mätningar
2019-04-05

Lager 1

Lager 3

Lager 2

Flödesschema
för skapande
av databas

Fil för lager
1

Fil för lager
2

Fil för lager
3

Figur 18 Bild av en tidsperiod för en lagerposition där två lagerbyte skett. Av denna kan två filer för de utbytta
lagrena 1 och 2 skapas och en för lager 3 som fortfarande är i bruk. Fil för lager nr 2 kommer innehålla data för ett
helt lagers livstid vilket är det optimala. Fil för lager 1 innehåller endast data för lagrets slutperiod och 3 endast för
lagrets startperiod men dessa är ändå användbara för vibrationsanalysen.

Informationen som skulle samlas in enligt databas planeringen behövdes nu extraheras från de olika
filformaten som de var lagrade i och sammanställas i en fil för varje lager. Följande information skulle
enligt planeringen samlas in för varje lagerfil
•

Vibrationsdata

•

Varvtalsdata

•
•

Driftparameterdata
Lagerinformation

Detta gjorde enligt flödesschemat i figur 19.
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Steg

Handling

Datakälla

Välj lagerposition och samlar följande information

1

Underhållslogg
av lager

-

Lagerposition på maskinen, ex 51 02V1 FS
Datum för bytet

Extrahera data med SKF @titude Observer

2

Databas1,
2 eller 3

-

Väljer databas över rätt tidsperiod
Hämtar vibrationsdata i accelerationsform i
form av UFF-filer
Hämtar varvtalsdata för samma period från
rätt vals i form av textfiler

Gör filerna läsbara för Matlab med Notepad++

3

-

Konverterar UFF-filen och textfilten från
UTF-8 BOM format till UTF-8

Skapar databas med Matlab

4

UFF-fil

- Läser in vibrationsdatat från UFF och sparar
accelerationsmätningarna, dess tidpunkter och dx

Textfil

- Läser in varvtalsmätningarna från textfilen och
dess tidpunkter.

Excelfil med
driftparametrar

Databas 1,
2 eller 3

- Läser in mätningarna av driftparametrarna från
Excelfil och dess tidpunkter och sparar dessa.
-Till varje accelerationsmätning väljs en
varvtalsmätning och en av varje
driftparametermätning med närmast tidpunkt och
sparar dessa

- Läser av lagerinfo om lagret i SKF-obeserver och
skriver in manuellt
- Läser av lagerpositionen, tidsperioden som lagret
var insatt och skriver in manuellt

Underhållslogg
från Karlsborg

- Skapar struktur med alla data sparat och sparar
som en matlabfil
Fil för lager

Figur 19 Flödesschemat för skapandet av en fil för ett lager i databasen.
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Steg 1: Från underhållsloggen gick det att utläsa hur många lager som varit på en lagerposition enligt
figur 18. Ett av lagrena valdes och dess tidsperiod användes vid datainsamlingen. Om tidsperioden
sträckte sig över flera mätdatabaser upprepades steg 2 och 3 för flödesschemat för varje databas. De två
UFF-filerna sammanfogas sedan genom att öppna den UFF-fil med senaste mätdatat, kopiera denna,
öppna UFF-filen med äldst mätdata och klistra in det kopierade mätdatat precis efter det gamla så data
ordnade sig enligt datum och sparades sedan. Samma sak upprepades för textfilerna tills det fanns en
sammanställd UFF-fil och en sammanställd textfil.
Steg 2: Databasen med rätt tidsspann öppnades i SKF @titude Observer och rätt lagerposition valdes.

För denna valdes rätt tidsperiod och accelerationsmätningarna exporterades sedan som en UFF-fil.
Om lagerpositionen befann sig i den övre viran valdes varvtalsmätningarna för Viradragvals (Former)
och befann de sig i den undre blev det varvtalsmätningarna för Guskvals (B-kort).
Steg 3: UFF-filen och textfilen öppnades med Notepad++ och format ändrades till UTF-8 och
sparades sedan.
Steg 4: Med Matlab användes scriptet CreateData i bilaga 8.4. Denna läste in UFF-filen med
vibrationsdata och dess datum samt dx, textfilen med varvtalsdata och dess datum och
driftparametrarna och dess datum. Tidpunkterna för vibrationsdata jämfördes med tidpunkterna för
varvtalsdata och för varje vibrationsmätning matchas en varvtalsmätning som låg närmast i tiden
och sparades. Informationen om lagret inhämtas enligt bilaga 8.2 och sparades. Till slut skapades en
struktur i Matlab som sparades som en fil namngiven som till exempel 51 02V1 DS A Acc Nr 2
Lagerbyte 20180119–20190225 Lagerbyte. Namnet angav att lagret satt på lagerpostion 51 02V1
DS, vibrationsmätningen varit i axiell led, lagret är nr 2 på denna lagerposition i kronologisk ordning
under den totala mätperioden, vibrationsmätningarna är tagna 20180119–20190225 och att ett
lagerbyte skett båda i starten och slutet av mätperioden.
Detaljer om utförandet i flödesschemat ses i bilaga 8.2–8.3.

3.2.2 Utvärdering process
Detta avslutades med en utvärdering av vilka problemen man stött på under processen att skapa en
databas. Detta för att kunna fastställa vilka hinder som måste övervinnas för att underlätta en
automatiskt skapad databas.

3.3 Vibrationsanalys Matlab
Lagerfilerna vibrationssignalerna analyserades för att se hur dessa förändrades över tid. Analysen gjordes
med avseende på kurtosis, RMS, felfrekvenserna och felfrekvenserna efter att vibrationsdata behandlats
med enveloping.

3.3.1 RMS och kurtosis
Lagerfilerna lästes in en i taget i Matlab där filen för vibrationsdata sparades ner och analyserades med
avseende på RMS och kurtosis för varje vibrationsmätning som utförts på lagret. Vibrationsmätningen
kunde ske flera gånger per dag men genom att ta ett RMS och kurtosismedelvärde per dag kunde dessa
plottas mot mätdatumen för att analysera trenden i dessa. Om RMS eller kurtosis ökade under
mätperioden tydde detta på att ett lagerfel inträffat.
Mer om detaljerna hur detta utfördes finns i matlabkoden i bilaga 8.5.
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3.3.2 Felfrekvenserna
Lagerfilerna lästes in en och en i Matlab där filen för vibrationsdata sparades och felfrekvensernas
amplituder för varje vibrationsmätning som utförts på lagret sparades. Dessa plottades sedan mot
mätningarnas datum för att se felfrekvensernas förändringstrend. Om en viss frekvens ökar i amplitud
först är det troligen detta fel som var orsaken till vibrationsökningarna. Mer om detaljerna hur detta
utfördes finns i matlabkoden i bilaga 8.6.

3.3.3 Enveloperad felfrekvenserna
Analysen av de enveloperade felfrekvenserna sker precis som i föregående steg fast med två undantag.
Första filtreras frekvenser under 500 och över 6000 Hz bort från vibrationsmätningarna och sedan utförs
en Hilberttransformering. Mer om detaljerna hur detta utfördes finns i matlabkoden i bilaga 8.7.

3.3.4 Korrelation driftparametrar
Korrelationen mellan driftparametrarna togs fram och plottades sedan för att se deras inbördes
beroende av varandra. Mer om detaljerna hur detta utfördes finns i matlabkoden i bilaga 8.8.
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5 Resultat
Resultatet som följde av förstudien, skapandet av databasen och vibrationsanalysen.

5.1 Förstudie
5.1.1 Karlsborg
Från fabriksbesöket erhölls information om lagerövervakningssystemet, lagerbytena och
driftparametrarna vilket presenteras nedan.

Lagerövervakningssystemet
Mätsystemet kallat CoMo (Condition Monitoring) var uppbyggt på följande vis.
•

På varje vals finns två accelerationsgivare monterade på lagerhusen. På förarsidan, FS, är
placeringen vertikal och på drivsidan, DS, axiell.

•

På varje drivmotor till varje viraparti finns en takometer som mäter varvtalet. Genom en kugg
och remutväxling får valsen ett lägre varvtal än motorvarvtalet. Denna utväxling finns sedan
sparat i systemet.

•

Mätdata för dessa samlas i en mätdatabas som går att läsa dels på fabriksoperatörernas datorer
och även i efterhand som backupfiler så kallade BAK-filer i SKF @titude Observer.

Lagerbytena
På fabriken erhölls en Excelfil med information om underhållet av lagren i formsektionen. Denna kunde
användas för att ta fram när lagerbyten hade skett och på vilken lagerposition vilket ses i tabell 1.
Tabell 1 Lagerbytena som skett, när de utfördes och på vilken lagerposition.
Lagerposition 51/02V1 DS
V1 FS
V2 FS
V6 DS
V6 FS
V203 DS
V205 DS
V205 FS
V207 FS

V207 DS
V208 FS
V301 DS

Lagerbyte
2018-01-18 15:51
2019-02-25 07:10
2018-01-18 15:51
2016-10-07 14:32
2017-11-09 12:53
2017-01-19 12:51
2014-12-17 12:37
2018-12-13 13:11
2017-05-04 15:48
2018-01-18 16:10
2015-09-24 07:06
2017-11-09 11:36
2015-11-05 15:58
2017-01-19 15:05
2017-05-04 15:18
2017-05-04 15:18
2017-01-19 12:45
2015-03-19 14:39
2017-03-30 12:29
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Driftparametrarna
Driftparametrarna som det gick att få tag i data på var
•

Sugkraft från 11 st vakuumpumpar (kPa)

•

Ytvikten av mäld på viran (g/m2)

•

Viraspänning (kN/m)

•

Viraspänning utsignal (%)

•

Hastighet viradragvals (m/min)

•

Temperatur på mälden (°C)

Några typiska värden på driftparametrarna ses i tabell 2 och 3. Värdena uppmättes varje timme från
2015-01-01 00:00 till 2019-04-24 23:00.
Tabell 2 Exempelvärden av driftparametrar.

Hastighet
Temp
Ytvikt Viraspänning Viraspänning
Guskzon1 Guskzon2
viradragvals mäld
g/m2 kN/m
utsignal %
kPa
kPa
m/min
°C
79,8
79,8
80,8
79,9
79,9

2,8
2,8
2,8
2,81
2,81

44,67
46,89
45,37
44,41
47,15

823,93
823,93
823,91
824,03
823,96

50,64
50,65
50,66
50,67
50,68

-28,33
-28,29
-28,34
-28,41
-28,34

-47,64
-47,48
-47,76
-47,77
-47,49

Tabell 3 Exempelvärden av driftparametrar.

TS3
kPa

-20,53
-20,42
-20,32
-20,21
-20,1

TS2
kPa

-19,08
-19,02
-18,97
-18,92
-18,86

TS1
kPa

-13,83
-13,77
-13,72
-13,66
-13,6

Transfer Övre
SL
SL4
kPa
kPa
-23,42
-23,49
-23,05
-23,48
-23,37

-11,63
-11,62
-11,61
-11,59
-11,58

Övre
SL3
kPa
-13,27
-13,25
-13,24
-13,22
-13,2

Övre
SL2
kPa
-6,86
-6,82
-6,78
-6,89
-6,88

Övre
SL1
kPa
-1,14
-1,14
-1,14
-1,13
-1,13

Suglåda
7
kPa
-3,26
-3,25
-3,24
-3,24
-3,23
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Visuellt var de undersökta lagren och vakuumpumparna sitter på maskinen ses i figur 20.

Figur 20 Lagerpositionerna där det skett lagerbyten utmärkta i blått och vakuumpumparnas placering
på formsektionen utmärkta med röda och gröna pilar.

5.1.2 SKF
Från besöket på SKF gavs information om programvaran SKF @titude Observer, SKF @titude Observer
dataadministrator och hur det skulle hittas lagerinformation i Observer vilket presenteras nedan.

SKF @titude Observer
Programvaran SKF @titude Observer är ordnat i ett filtträd och ger information, vibrationsmätningar och
varvtal för varje lager vilket ses i figur 21.
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Figur 21 Bild av SKF @titude Observers startsida och filträdet för pappersmaskinen.
För att få tillgång till detta träd måste först backupfilerna återställas med SKF @titude dataadministrator.
Hur detta görs visas i bilaga 8.1 De återställda BAK-filerna gav 5 mätdatabaser i dataadministrator men
tre av dem hade överlappande data vilket gjorde att den som täckte längst period av dessa valdes. De två
resterande filerna överlappade endast lite. Dessa gav då tillsammans vibrationsdata över två perioder
från 2014-09-07 till 2017-05-30 och 2017-07-12 till 2019-04-05. Filerna som användes för vilka perioder
visas i tabell 4.
Tabell 4 Tidsperioderna som databaserna täcker och vilka perioder av dessa som används.
Databas
1
2
3

Startdatum
20140907
20170712
20180301

Slutdatum
20170530
20181003
20190405

Använd period
20140907-20170530
20170712-20181003
20181004-20190405

Lagerinformation
För varje lagerposition där lagerbyte skett inhämtades all data som behövdes för vibrationsanalysen och
information om var på maskinen lagret satt vilket ses i tabell 3. Mer om hur detta gjordes i bilaga 8.2.
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Tabell 5 Lagerinformationen för varje lagerposition.
Lagerposition
51/02V1
V2
V6
V203
V205
V207
V208
V301

Lagertyp

Vals

Utväxling

Varvtalsmätning

Vira

1
2
2
3
Stödlager 4
3
Stödlager 4
3
Stödlager 4
3
Stödlager 4
3
Stödlager 4

Bröstvals
Viradragvals
Sträckvals
Autosträckvals

0,2519972
0,2523501
0,2428571
0,3529744

Guskvals (B-kort)
Guskvals (B-kort)
Viradragvals (Former)
Guskvals (B-kort)

Undre
Undre
Övre
Undre

Autosträckvals

0,3529744

Guskvals (B-kort)

Undre

Handsträckvals

0,3529744

Guskvals (B-kort)

Undre

Återgångsvals

0,3529744

Guskvals (B-kort)

Undre

Riktvals

0,3428572

Viradragvals (Former)

Övre

För de 4 lagertyperna som motsvarar ett SKF-lagernummer som utelämnas från rapporten erhölls de
normaliserade lagerfrekvenserna i tabell 6. Även hur dessa hittas demonstreras i bilaga 8.2.
Tabell 6 De normaliserade felfrekvenserna för varje lagernummer.
Lagertyp

fftf, Hållare

fbpf, Rullkropp

fbpif, Innerring

Lagertyp

4,2

fbpof,
Ytterring
9,74

1

0,44

12,25

0,43

3,58

8,23

10,76

3

0,41

2,5

6,09

8,91

4

0,43

3,36

8,13

17

Sfäriskt
rullager
Sfäriskt
rullager
Sfäriskt
rullager
Sfäriskt
rullager

2

5.1.1 Databas planering
Efter besöken hos SKF och Karlsborg och efter att ha undersökt vad vibrationsanalysen krävde för data
kunde databasens utformning bestämmas. Först behövdes information från Karlsborgs underhållslogg om
vilka lagerpositioner på maskinen det skett byten på och när de skett. För varje lager som suttit i
maskinen skulle nu en fil skapas enligt figur 22.
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Startdatum
för mätningar

•

Datum för
lagerbyte nr 1

•

Datum för
lagerbyte nr 2

•

Slutdatumdatum
lager 1
Startdatum lager 2

•

Slutdatumdatum
lager 2
Startdatum lager 3

•

•

2014-09-07

Slutdatum för
mätningar
2019-04-05

Lager 1

Lager 3

Lager 2

Skapande av
databas

Fil för lager
1

Fil för lager
2

Fil för lager
3

Figur 22 Bild av en tidsperiod för en lagerposition där två lagerbyten skett. Av denna kan två filer för de utbytta
lagrena 1 och 2 skapas och en för lager 3 som fortfarande är i bruk. Fil för lager nr 2 kommer innehålla data för
lagrets hela livstid vilket är det optimala. Fil för lager 1 innehåller endast lagrets slutdata och 3 endast för lagrets
startdata men dessa är ändå användbara för vibrationsanalysen.

Lagerpositioner där det skett 2 eller fler byten gjorde att en mätsekvens av ett lager haft både start och
slutdatum vilket då gav en fil innehållande ett lagers hela livstid vilket var optimalt. Även lagerbyten där
det bara gjordes ett byte togs med i skapandet av databasen.
När tidsperioden för ett lager var bestämt skulle följande data som behövdes för vibrationsanalysen
samlas in
•

Vibrationsdata för lagerpositionen i form av accelerationsmätningar, deras tidpunkter och
samplingstiden dx under perioden

•
•

Varvtalsmätningar för lagerpositionen och dess tidpunkter under perioden
De olika driftparametrarnas mätningar och tidpunkter

dx är samplingstiden för vibrationsmätningarna och används för analys av felfrekvenserna. Med denna
går det att bestämma frekvensaxelns värden i FFT:n.
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För att kunna utföra vibrationsanalys för lagret måste även följande lagerinformation samlas in. Då
lagerpositionen är känd kan det fås fram lagerinformationen för denna position i SKF @titude Observer
enligt bilaga 8.2. Informationen som samlas in listas nedan
•

Lagernummer t.ex. 2XXXX XX

•

Utväxling mellan motor och valsrotation

•
•

Från vilken vals varvtalsmätningarna hämtas
Felfrekvenserna för lagret

Varvtalsmätningarna skedde för lagrena på den övre viran för valsen Viradragvals (Former) och för lagren
på den undre viran för Guskvals (B-kort).
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5.2 Skapande av databas
5.2.1 Process
Databasen som skapades innehöll data från 31 lager och dess struktur visas i figur 23.

Figur 23 Alla lagerfiler som skapades i databasen.
Hur filen såg ut i öppnat tillstånd i Matlab ses i figur 24.
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’2XXXX XX’

Figur 24 Bild av en öppnad lagerfil med vibrations, dxs, varvtals, driftparameterdata och lagerinfon
sedd till vänster. Lagerinfon sparades i en separat del kallad Extrainfo sedd till höger.

5.2.2 Utvärdering process
Problem vid skapande av databas
1. Utspridd information i olika filformat
Informationen som samlades ihop under skapandet av databasen ses i tabell 7.
Tabell 7 Informationen som behövdes till databasen, dess källa, filformat och hur den extraherades.
Informatonstyp
Accelerationsmätningar av
vibrationerna

Källa
Mätdatabas

Filformat
BAK-fill

Varvtal för valsar

Mätdatabas

BAK-fil

Lagerinformation
Driftparameter

Mätdatabas
Databas för
operatörer

BAK-fil
Excel

Lagerbyten

Underhållslogg

Excel

Inhämtningsprocess
Extraktion till
Matlab från
Observer i 3 steg.
Extraktion till
Matlab från
Observer i 3 steg
Avläses i Observer
Extraktion till
matlab från excelfil i
1 steg.
Avläses i
Underhållslogg

2. Osynkroniserade data
Accelerationsmätningarna, varvtalen och driftparametrarna hade ej tidssynkroniserade värden vilket
försvårade processen och gjorde att exakta värden för vibrationsanalys inte gick att uppnå.
3. Varierande samplingsfrekvens
dx eller tidsperioderna mellan mätningarna som definierar samplingsfrekvensen varierade mellan flera
olika värden vilket försvårade analysen.
4. Medelvärden av varvtalsmätningar
Varvtalsmätningarna är ett medelvärde över 1 minut vilket gör att vibrationsanalysens normaliserade
frekvenser inte är exakta utan kommer ha en förskjutning vilket försämrar analysen.
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5. Varvtalsmätningen sker på motorn
Takometern som mäter varvtalet sitter på motorn som driver valsen vilket gör att varvtalet för lagret
måste räknas fram.

Föreslagna åtgärder
1–2. Samla all data i en enhetlig databas direkt med mätningarna för varvtalet och driftparametrarna
synkroniserade med accelerationsmätningen av vibrationerna. Denna ska även innefatta
lagerinformationen och lagerbyten som utförs. Lagrena ska helst sparas för analys av felorsak.
3. Sätt en konstant samplingsfrekvens på ett högt värde, ex. 10 kHz vilket ger hög upplösning av
vibrationsanalysen.
4–5. En takometer placerad på valsen som tar momentana varvtalsmätningar när
vibrationsmätningarna utförs, helst med samma mätfrekvens som accelerometern.

5.3 Vibrationsanalys
5.3.1 RMS, kurtosis, felfrekvenserna och de enveloperade felfrekvenserna
Med hjälp av plottarna kunde det undersökas vilka av de 31 lager som analysen faktiskt gav utslag för en
ökning i RMS, kurtosis eller de normaliserade felfrekvenserna. I 19 av lagrena påträffades dessa ökningar
vilket visas i tabell 8. I denna sammanställning är inte de enveloperad värdena inräknade då denna typ av
analys krävde lite längre beräkningstid i Matlab.
Tabell 8 De lager som gav utslag för någon typ av analys visas i nedanstående tabell. Vad som gav
utslag visas genom att dess ruta är grönmarkerad.
Lager (51 02-)
V1 FS Nr 2
V1 DS Nr 1
V1 DS Nr 2
V2 FS Nr 1
V2 FS Nr 2
V2 FS Nr 3
V6 DS Nr 2
V6 FS Nr 1
V6 FS Nr 2
V203 DS Nr 1
V203 DS Nr 2
V205 DS Nr 1
V205 DS Nr 2
V205 FS Nr 1
V207 DS Nr 1
V207 DS Nr 2
V207 FS Nr 1
V207 FS Nr 2
V301 DS Nr 2

fftf

Unbalance

Misalignment

fbpf

fbpof

fbpif

RMS

kurtosis

Ett lager som hade tydlig indikering på lagerfel är V207 FS Nr 2. Lagrets trender visas i figur 25 och 26.
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Figur 25 Resultat av RMS och kurtosisanalys av V207 FS Nr 2 där kurtosis och RMS ger tydligt utslag mot
slutet av lagrets livstid. De blå kurvorna är de riktiga mätningarna och de röda en medelvärdeskurva
som tar 50 värden åt gången och jämnar ut de kraftiga svängningarna i mätvärdena.
Kurtosis gav utslag i början av april 2016 fram tills början av december 2016. Mot slutet av lagrets livstid
steg RMS något med start från början av december 2016 tills att lagret togs ur bruk 19 januari 2017.

37

Figur 26 Felfrekvensanalys av V207 FS Nr 2 där en ökning av felfrekvensen Unbalance har inträffat.
Felet som tros ha utlöst lagrets nedbrytning var unbalance som vars trend börja öka kraftigt från 11
november 2016. Amplituden för frekvensen i FFT:n för första värdet och sista värdet visas i figur 27.
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Figur 27 FFT:n av vibrationsvärdena för unbalance där första värdet som tog 2015-11-05 jämförs med
det sista värdet 2017-01-19 som är nästan 4 gånger så stor.
För att kanske få tydligare bild av detta användes enveloping av vibrationsdata vilket visas i figur 28.
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Figur 28 De enveloperade felfrekvenserna för lager V207 FS Nr 2.
Från de enveloperade värdena går det ej att avgöra om det verkligen är unbalance som är orsaken till
lagerbytet då denna signal försvinner under enveloperingen och endast de 4 lagerfelfrekvenserna
återstår. Men från den 25 november verkar ett lagerfel uppstå i innerringen som kanske är till följd av
unbalance som började den 11 november.
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5.3.2 Korrelation driftparametrar
Genom att använda korrelationsfaktorn erhölls korrelationen mellan driftparametrarna i figur 29.

Figur 29 Korrelationen mellan driftparametrarna i en korrelationsmatris. Genom att välja en parameter
på lodräta sidan och en på vågräta kan deras korrelation utläsas där den lodräta parameterns rad skär
den vågräta parameterns kolumn. Ju mer de korrelerar desto mer går skalan från vitt till blått och 0 till
1.
Det kunde från denna utläsas hög korrelation med R över 0.75 mellan Guskzon 1–2, TS1-3, Transfer SL,
och Övre SL2-4.
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6 Analys och slutsatser
6.1 Skapande av databas
Metoden för att skapa databasen var stundtals väldigt snårig och en del förbättringar måste göras för att
underlätta datainsamlingen. Med åtgärderna i utvärdering av skapande av databas kan förhoppningsvis
en databas lättare genereras vilket sedan kan ligga till grund till en automatiserad process för detta. När
väl detta gjorts kan databasen användas i mer avancerade analyser där en datadriven haverimodell kan
tas fram för att förutse ett lagers livslängd utifrån deras vibrationsnivå och då lättare planera bytet av
detta lager.

6.2 Dataanalys
Vibrationsanalysen gav en indikation på att lagerfel hade inträffat på 19 av 31 lager genom endast visuell
inspektion av trenden för de olika analyserna. Detta hade kunnat göras noggrannare med numerisk och
statistiks analys men det var inte huvudmålet för arbetet utan endast en demonstration av vad man kan
utföra med enklare form av vibrationsanalys.
Felfrekvensanalysen verkar ha fungerat då det upptäcktes flera olika slags fel men det klart mest
förekommande var unbalance. V207 FS Nr 2 valdes som exempel då det gav det tydligaste utslag för att
ett fel hade inträffat med hjälp av frekvensanalysen. Denna verkar även ha gett utslag om än svagt för fel
på innerringen som kan varit till följd av unbalance. För vissa lagerpositioner var unbalance ett
återkommande problem som då kanske kunnat avhjälpas genom att istället justera eller byta valsen då
det var de som antagligen var källan till vibrationerna.
RMS och kurtosisanalyserna verkade också fungerat men sämre för den sistnämnde. RMSanalysen visade
sig vara en bra indikator på lagerfel då den gav utslag i 15 av de 19 fallen och kunde bekräfta många av
felfrekvenserna. Då det inte fanns en felfrekvens för lagret med ökande RMS kan lagerfelen ha berott på
andra saker än de 6 felfrekvenserna. Men i det omvända fallet då felfrekvenserna indikera fel men RMS
inte gav utslag beror detta kanske på att felet inte var alvarligt nog för att skapa tillräckligt starka
vibrationer.
Korrelationsundersökningen visade att i ett framtida arbete kan antagligen mätningarna av Guskzon 1–2,
TS1-3, Transfer SL, och Övre SL2-4 ersättas med en mätning av någon av dessa pumpar för att analysera
deras koppling till vibrationsnivåer i maskinen. Dessa driftparametrar var endast de som det fanns data
på och det var därför de valdes att tas med i databasen.

6.3 Vidarearbete
En naturlig fortsättning på detta arbete vore att försöka komma över de hinder som upptäcktes i denna
rapport för att försöka skapa en automatiskt skapad databas. Metoder för vibrationsanalys av denna
databas behöver sedan undersökas för att hitta sådana som är lämpliga för övervakningen av lagrenas
hälsa. Därtill kommer att hitta de driftparametrar som kan tänkas påverka vibrationsnivån för lagrena så
att de kan användas för att förutspå lagrenas livslängd givet de planerade värdena på maskinens
driftparametrar och därmed underlätta lagerutbytena.
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8 Bilaga
8.1 Återställa databas SKF @titude dataadministrator
BAK-filerna erhölls av SKF och återställdes enligt följande process i figur 1–3.

Figur 1 Återställ databas valdes i SKF @titude Obsever Data Administrator. En BAK-fil valdes och
namngavs.

i

Figur 230 Databasen uppdateras om det är en gammal fil som i detta fall då filen har versionen 10.1
jämfört med programmets version 10.5. För att uppdatera databasen väljs DEF-filen i programmets
mapp.

Figur 31 Diagnosreglerna väljs enligt figuren där g är tygndaccelerationen och um är mikrometer. Vid
fråga om databasindex svaras Ja. Efter detta är basen återställd och redo att användas.

ii

8.2 SKF @titude Observer hämta lagerinformation
För att hämta information om en lagerposition öppnas SKF @titude observer och följande metod utförs
enligt figur 4–6.

Figur 432 I Observer måste först den nya databasen läggas till. IP-adressen väljs till (local) och
DatabasExempel väljs.

iii

Figur 533 Efter att lagerpositionen letats upp i filträdet till vänster i den övre eller undre viran kan
valstypen utläsas. Lagerpositionen markeras och knappen maskindelar trycks in vilket ger en figur
innehållande motorn som driver valsen, utväxlingen till denna och lagret. I detta fall två lager, ett
primärt och ett stödlager. Genom att hålla musen över lagret fås utväxlingen som varvtalsfilen ska
multipliceras med för att få valsens varvtal efter utväxlingen.

iv

2xxxx xx

2xxxx xx

Lagerlista
2xxxx xx

Figur 6 Genom att dubbelklicka på motorn i figuren till vänster kommer information om från vilken vals
varvtalsdata ska hämtas. genom att istället dubbelklicka på lagret i figuren till höger dyker lagernumret
upp. Klickas till höger om SKF-knappen kan de färdigberäknade frekvenserna för lagret utläsas för olika
varvtal. Om varvtalet sätts till 1 varv/s vilket motsvarar 1 Hz fås de normaliserade felfrekvenserna
vilket arbetet är ute efter.

v

8.3 SKF @titude Observer exportera data
Efter att ett lager valts och tidsperioden för denna är känd följs stegen i figur 7–12.

Figur 7 Som exempel väljs lagerposition V208 DS och lager nr 1. Lagerbytet skedde 2017-01-19 12:45
vilket gör att databas 1 innehållande vibrationsmätningarna från mätningarnas början 2014-09-07 fram
till 2017-05-30 används.

vi

Figur 834 I filträdet väljs lagerpositionens accelerationsmätningar och därefter väljs mätdatum för att
få fram mätningarna. I tabellen trycks Datum/Tid in för att få mätningarna i ordning från äldsta
mätdata i toppen till senaste i botten.

vii

Figur 935 Sedan väljs bufferknappan och ”Namn: <Special>”, tidsperiod av intresse vilket i detta fall är
2017-01-19 och bakåt i tiden så långt det går. ”Max. Dynamiska värden att hämta:” till ett så högt tal
som möjligt för att få med alla vibrationsmätningar som gjorts under perioden.

viii

Figur 10 Mätdatat som kommer fram för lagret sorteras från äldsta datum till det senaste, om inte så
välj Datum/Tid igen för att få dem i rätt ordning. All mätdata markeras och exporteras sedan som ODS
med ”Mätenhet: g” och endast ”Tidssignal” vald.

ix

Figur 1136 Filen som skapats formateras från UTF-8-BOM till UTF-8 annars går filen ej att läsa av
Matlab. Förslagsvis med programmet Notepad++ som i arbetets fall.

x

Figur 372 För att exportera varvtalsfilen väljs valsen som är angiven för lagerpositionen enligt figur 7.
För varvtalsfilen väljs ”Trend”, högerklicka i diagrammet och välj ”Exportera”. I fliken som kommer upp
väljs ”Data”, ”Series: Varvtal Guskvals (B-kort)”, ”Format: Text” och under ”Include” avmarkeras allt
utom ”Series Title”. Textfilen som skapas öppnas även denna med exempel Notepad++ och formateras
till UTF-8

xi

8.4 Matlabkod för att skapa lagerfil
clear all
close all
clc
format long
Läser in UFF-fil med vibrationsmätningarna. Detta med en funktion sparad som en funktionsfil kallad
readuff. Denna fil är för stor för att ha med i rapporten men hitta en valfri funktion som kan läsa in UFFfiler och använd denna.
[Data, Info, errmsg] = readuff('UFF-fil med vibrationsdata');
NFiles = size(Data,2);
Sparar alla vibtrationsmätningar som VibrationX, sparar datumen för varje vibtrationsmätning som tVib
och inhämtar dx värdena som dx.
VibrationX = {};
dx=[];
for int_m = 1:NFiles
accMeas = Data{1, int_m}.measData;
sizeAccMeas(1,int_m) = size(accMeas,2);
VibrationX = {VibrationX{:,:} accMeas'};
dateVib(int_m,:) = Data{1,int_m}.date;
dx=[dx ; Data{1,int_m}.dx];
end
tVib=datetime(dateVib,'InputFormat','dd-MM-yyyy

HH:mm:ss');

Läser in alla varvtalsmätningar och sparar som VarvtalArray.
filename = 'Textfil med varvtalsmätningar.txt';
delimiter = '\t';
startRow = 2;
formatSpec = '%s%f%[^\n\r]';
fileID = fopen(filename,'r');
textscan(fileID, '%[^\n\r]', startRow-1, 'WhiteSpace', '', 'ReturnOnError',
false, 'EndOfLine', '\r\n');
dataArray = textscan(fileID, formatSpec, 'Delimiter', delimiter, 'TextType',
'string', 'ReturnOnError', false);
fclose(fileID);
VarvtalTable = table(dataArray{1:end-1}, 'VariableNames',
{'Varvtal','VarName2'});
clearvars filename delimiter startRow formatSpec fileID dataArray ans;
VarvtalArray = (table2array(VarvtalTable));

xii

Läser in data från Processparametrarna och sparar som processParam. Modifierar den genom att inför
tiden 00:00:00 för tolvslaget då de annars är tom. Sparar dess datum som t.
[processParam,txt,raw] = importdata('Excelfil med processparametrana.xlsx')
;
dateProcess = {};
dateProcess = transpose([dateProcess processParam.textdata{3:end,1}]);
Cropped = cellfun('length', dateProcess) < 12;
dateProcess(Cropped) = strcat(dateProcess(Cropped), {' 00:00:00'});
t=datetime(dateProcess,'InputFormat','yyyy-MM-dd HH:mm:ss');
Sparar varvtalstider som tRPM.
for i= 1:size(VarvtalArray,1)
VarvtalTime(i,:) = VarvtalArray{i,1};
end
tRPM=datetime(VarvtalTime,'InputFormat','yyyy-MM-dd HH:mm:ss');
for i= 1:size(dateProcess,1)
ProcessTime(i,:) = dateProcess{i,1};
end
Jämför vibrationsmätningarnas tider med varvtalsmätningarnas och processparametrarnas tider och
sparar den varvtalsmätning och processparametermätningar som ligger närmast i tid till varje
vibrationsmätning.
Sparar varvtalsmätningarna som Varvtal och driftparametrarna som processParameters.
size(dateVib,1)
count = 1;
for int0 = 1:size(dateVib,1)
int0
dateUniv = tVib(int0);
[~,ind1] = min(abs(datenum(tRPM)-datenum(dateUniv)));
closest_time = VarvtalTime(ind1,:);
Varvtal(int0,1) = str2double(VarvtalArray(ind1,2));
[~,ind2] = min(abs(datenum(ProcessTime)-datenum(dateUniv)));
closest_time2 = ProcessTime(ind2,:);
processParameters(int0,:) = processParam.data(ind2,:);
end
Sparar all information i en struktur kallad data1.
data1.Vib = VibrationX;
xiii

data1.dx = dx;
data1.RPM = Varvtal;
data1.Process = processParameters;
data1.ProcessNames = processParam.textdata(1,2:17);
data1.Date = dateVib;
Skriver in lagerinformation manuellt.
data1.ExtraInfo.bearingname= '51 02V301 DS';
data1.ExtraInfo.bearingnr = '2XXXX XX';
data1.ExtraInfo.secondarybearingnr = '2XXXX XX';
data1.ExtraInfo.gearratio = 0.3428572;
data1.ExtraInfo.roll = 'Riktvals';
data1.ExtraInfo.RPMspeed = 'Viradragvals(Former)';
data1.ExtraInfo.bearingexchange = ['2015-03-19 14:39:00';'2017-03-30
12:29:00'];
data1.ExtraInfo.faultfreq = [0.41,1,2,2.5,6.09,8.91]
data1.ExtraInfo.faultfreqsecondary = [0.43,1,2,3.36,8.13,10.87]
data1.ExtraInfo.faultfreqnames =
{'fftf','Unbalance','Misalignment','fbpf','fbpof','fbpif'}
Sparar strukturen som en fil.
save('Fil för lager','data1')

8.5 Matlabkod för att räkna ut RMS och kurtosis för en lagerfil
clear all
close all
clc
Lagerfilen läses in i Matlab
load('Lagerfil');
Kurtosos och RMS för vibrationsdatat räknas ut sparas i Kurtosislevel och RMSlevel. Datumen för dessa
sparas i t.
Kurtosislevel=[];
RMSlevel=[];
for i=1:size(data1.Vib,2)
Kurtosislevel=[Kurtosislevel kurtosis(data1.Vib{:,i})];
RMSlevel=[RMSlevel rms(data1.Vib{:,i})];
end
xiv

t=datetime(data1.Date,'InputFormat','dd-MM-yyyy

HH:mm:ss');

Medelvärdet för kurtosos och RMS räknas ut för varje dag med medelvärdesfunktionen.
x=Kurtosislevel;
[tavg Kurtosisavg] = average(x,t);
x=RMSlevel;
[tavg RMSavg] = average(x,t);
MedelRMS och medelkurtosis plottas mot t. Smoothdata skapar en medelvärdeslinje över 50 värden för
att minska svängningarna och göra det lättare att följa trender.
RMSKurtosis=figure;
subplot(2,1,1);
plot(tavg,Kurtosisavg);
legend('Kurtosisavg')
hold on
Kurtosisavgsmooth=smoothdata(Kurtosisavg,'movmean',50);
plot(tavg,Kurtosisavgsmooth);
legend('Kurtosismovmean')
hold off
subplot(2,1,2);
plot(tavg,RMSavg);
legend('RMSavg')
hold on
RMSavgsmooth=smoothdata(RMSavg,'movmean',50);
plot(tavg,RMSavgsmooth);
legend('RMSmovemean')
hold off
Plottarna sparas.
savefig(RMSKurtosis,'Figur av kurtosis och RMStrend över tid,RMSKurtosis');
Medelvärdesfunktionen som räknar ut medelvärden för varje dag.
function [tavg Valueavg] = average(x,t)
xtable=table(t,x');
TT=table2timetable(xtable);
xaverageday=retime(TT,'daily','mean');
xtable2=timetable2table(xaverageday);
Valueavg=xtable2.Var2;
tavg=xtable2.t;
xv

end

8.6 Matlabkod för felfrekvenserna
clear all
close all
clc

Läser in lagerfilen i Matlab.
load('Lagerfilen');

M.h.a. faultfreqfunktionen görs följande. För varje vibrationsmätning utförs en FFT. I denna tas för varje
felfrekvens dess amplitudvärde och spara dessa. Amplitudtopparna plottas sedan mot mätningarnas
datum för att kunna se trender i felfrekvenserna över tid.
freqvalues=[];
ff=figure;
for B=1:size(data1.ExtraInfo.faultfreq,2)
X=data1.ExtraInfo.faultfreq(1,B);
[C D]=faultfreq(X);
freqvalues=[freqvalues; C];
hold on
plot(D,smoothdata(freqvalues(B,:),'movmean',50));
axis tight;
hold off
end
legend(data1.ExtraInfo.faultfreqnames(1,:));

Figuren över felfrekvensernas trender sparas.
savefig(ff,'Figur över felfrekvenstrender,faultfreq');

faultfreq-funktionen.
function [y t]= faultfreq(X)
load('Lagerfilen');
freqvalue = [];
date=[];
for A=1:size(data1.Vib,2);
A
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vaxelratio=data1.ExtraInfo.gearratio; % Utväxling läses in.
c=data1.RPM(A,:)*vaxelratio/60; % Det egentliga varvtalet för
% lagret tas fram.
if c>0;

x=data1.Vib{:,A};
L=size(x,1);
Fs=floor(1/data1.dx(A,1));
T=1/Fs;
t=(0:L-1)*T;
%%%%
Y = fft(x);
%%%%
P2 = abs(Y/L);
P1 = P2(1:L/2+1);
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);
%%%%
f = Fs*(0:(L/2))/L;
fnorm = f/c;

%
%
%
%

Antal mätningar.
Mätfrekvensen. Räknas ut med dx
Mätperioden.
Tidsvektor.

%
%
%
%
%

En fft utförs på
vibrationsmätningarna
P2 och P1 används för att få
rätt skala på amplituden
P1 blir värdena för amplituderna

%
%
%
%

Frekvensvärdena för x-axeln skapas
där Fs/2 är den högsta frekvens som går att mäta.
De normaliserade frekvensvärdena
för frekvenserna skapas

% Felfrekvensvärdet blir aldrig exakt det som finns i FFT:n som skapas.
% Istället tas ett intervall på 3 värden närmast felfrekvensen och värdet
% som är störst blir FFT-värdet.
[minvalue,closestIndex]=min(abs(X-fnorm));
closestfreq = fnorm(closestIndex);
% Om det närmsta värdet har nr 1 tas endast ett intervall av 2
% värden.
if closestIndex > 1
faultvalue=max(P1(closestIndex-1:closestIndex+1));
else
faultvalue=max(P1(closestIndex:closestIndex+1));

end
freqvalue = [freqvalue faultvalue];
date=[date datetime(data1.Date(A,:),'InputFormat','dd-MM-yyyy

HH:mm:ss')];

end
end
y=freqvalue;
t=date;
end
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8.7 Enveloperad felfrekvenserna
I stort sett samma kod som 8.6 men med skillnad i de markerade delarna och att unbalance och
misalignment togs bort med edit plot från figuren skapade i slutsteget.
clear all
close all
clc
load('Lagferfilen');
freqvalues=[];
ffe=figure;
for B=1:size(data1.ExtraInfo.faultfreq,2)
X=data1.ExtraInfo.faultfreq(1,B);
[C D]=faultfreq(X);
freqvalues=[freqvalues; C];
hold on
plot(D,smoothdata(freqvalues(B,:),'movmean',50));
axis tight;
hold off
end
legend(data1.ExtraInfo.faultfreqnames(1,B));

Skapar struktur för amplitudvärdena och dess datum.
data2.freqvalues=freqvalues;
data2.dates=D;
data2.faultfreqnames=data1.ExtraInfo.faultfreqnames;

Sparar figuren över felfrekvensernas enveloperad värden över tid.
savefig(ffe,'Figur över felfrekvensernas trender,faultfreqenv');
save('Struktur med felfrekvenserna värden','data2');
function [y t]= faultfreq(X)
load('Lagerfilen');
freqvalue = [];
date=[];
for A=1:size(data1.Vib,2);
A
vaxelratio=data1.ExtraInfo.gearratio;
c=data1.RPM(A,:)*vaxelratio/60;

xviii

if c>0;
% Använder ett filter för att ta bort allt under 500 Hz och allt
% över 6000 Hz
y=data1.Vib{:,A};
if floor(1/data1.dx(A,1))<6000
% Ibland går dx ner under 6000 för vissa mätningar och
% högfrekvensfiltret blir för den högsta frekvensen-1.
% Varför detta sker är oklart
z=bandpass(y,[500,floor(1/data1.dx(A,1))/2-1],floor(1/data1.dx(A,1)));
else
z=bandpass(y,[500,6000],floor(1/data1.dx(A,1)));
end
% En envelopering/Hilberttransformering utförs
[x ~]=envelope(z);
L=size(x,1);
Fs=floor(1/data1.dx(A,1));
T=data1.dx(A,1);
t=(0:L-1)*T;
%%%%
Y = fft(x);
P2 = abs(Y/L);
P1 = P2(1:L/2+1);
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);
%%%%
f = Fs*(0:(L/2))/L;

fnorm = f/c;
[minvalue,closestIndex]=min(abs(X-fnorm));
closestfreq = fnorm(closestIndex);
if closestIndex > 1
faultvalue=max(P1(closestIndex-1:closestIndex+1));
else
faultvalue=max(P1(closestIndex:closestIndex+1));
end
freqvalue = [freqvalue faultvalue];
date=[date datetime(data1.Date(A,:),'InputFormat','dd-MM-yyyy

HH:mm:ss')];

end
end
y=freqvalue;
t=date;
end

xix

8.8 Korrelation driftparametrar
clear all
close all
clc

Lagerfilen läses in i Matlab.
load('Lagefil');

Driftparametrarnas värden och namnen för parametrarna läses in.
Para=data1.Process(:,:);
ProcessNames=data1.ProcessNames;

Korrelationsfaktorerna mellan parametrarna skapas.
R= abs(corrcoef(Para,'Rows','complete'));

En plot av driftparametrarnas korrelationsfaktorer med varandra skapas.
x=ProcessNames(:,:);
y=ProcessNames(:,:);
heatmap(x,y,R);
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